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Η δύναμη της Ram προέρχεται από τις συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη,
τόσο για τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών που εμπλέκονται
στον έλεγχο και την εκτέλεση των διαφόρων φάσεων της κοπής αλλά και για την μείωση
του κόστους παραγωγής, προσφέροντας μια φιλική και έξυπνη υψηλή τεχνολογία. Μετά
από μια πολυετή και πρωτοπόρο διαδρομή στην πλήρη αυτοματοποίηση της κοπής τρείς
δεκαετίες τώρα και με νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής είμαστε ανάμεσα
στις καλύτερες εταιρίες του κλάδου παγκοσμίως. 1200 τ.μ. Εκθεσιακού χώρου με όλα τα
μηχανήματα μας σε λειτουργία σας περιμένουν για να διαπιστώσετε από κοντά τις
δυνατότητες των μηχανημάτων και να κάνετε δοκιμές κοπής εάν το επιθυμείτε. Η
προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη, στη συνεχή τεχνολογική βελτίωση και στην
άριστη λειτουργία των μηχανημάτων, μας έχει οδηγήσει στη θέση αυτή. Οι δραστηριότητες
μας οδηγούνται από αξίες. Αυτές οι αξίες είναι αποτυπωμένες στο σύνολο των εταιρικών
μας πολιτικών σε τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο
εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ηθική συμπεριφορά και οι ανθρώπινες
σχέσεις. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001. Τα
στελέχη της RAM οραματίζονται, μελετούν προσεκτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις,
καταγράφουν τις τάσεις στη διεθνή και ελληνική αγορά και προετοιμάζουν το αύριο
εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας που είναι είναι επιχειρήσεις από όλους του χώρους
της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, που ενσωματώνουν συστήματα κοπής υψηλής
απόδοσης για καλύτερη ποιότητα κοπής σε όλες τις προδιαγραφές με μειωμένο χρόνο
επεξεργασίας και χαμηλότερο κόστος. Με εφόδια την τεχνογνωσία, την πολυετή εμπειρία
και τις επιλεγμένες συνεργασίες, η RAM προσανατολίζεται στις σύγχρονες ανάγκες των
επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται με επιτυχία, προσφέροντας προηγμένα τεχνολογικά
προϊόντα-λύσεις που καλύπτουν σύνθετες ανάγκες των επιχειρήσεων και εξασφαλίζουν το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά.
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  Έχουμε επιτύχει την τέλεια συνέργεια μεταξύ του λογισμικού, των ηλεκτρονικών και τηνδομή των μηχανημάτων. Με το σχεδιασμό και τις λύσεις να ανταποκρίνονται στις εξελίξειςτης αγοράς κάτι που πραγματοποιείται μέσω της άμεσης επαφής με τους πελάτες μας, σεσυνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία μας και τη μηχανική ακριβείας, εξασφαλίζουμετην επιτυχία. Παράλληλα, ο τομέας Έρευνας & Ανάπτυξης διευρύνει τις νέες τεχνολογίεςκαι τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα δημιουργήσουν προϊόντα/υπηρεσίες ώστε ναικανοποιηθούν οι μελλοντικές απαιτήσεις και να εκμεταλλευθεί η εταιρία τις νέες ευκαιρίεςτης αγοράς, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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